
 

Apoio: 

 
 

A confirmação de presenças online, essencial para a passagem de declaração de participação, resulta da 
inscrição no formulário online e na resposta ao Inquérito de presença e de satisfação, aplicado durante a 
sessão. 

 

   
 

20fev2023, 17h00 
Bibliotecas na Educação Permanente. 

Estratégias para leitores adultos pouco 
frequentes 

Moderadora: Isabel Marques (PNL2027) 
 
Convidados:  

• Bruno Eiras – Direção-Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas (Lisboa) 

• Anabela Rego – Biblioteca Municipal D. 
Miguel da Silva (Viseu) 

• Susana Oliveira – Biblioteca escolar do 
AE de Carvalhos (Vila Nova de Gaia) 
 

 
Objetivo da sessão: 
Discutir estratégias de promoção de leitura com 
leitores adultos pouco frequentes que detêm baixos 
níveis de escolarização, salientando o contributo das 
bibliotecas para a promoção da leitura junto da 
comunidade adulta, em articulação com os agentes 
de educação de adultos. 

Participação online é sujeita a Inscrição: https://forms.gle/yyhYLdDVnEq2huak9. 
 

17abr2023, 17h00 

Como ler um livro? 
Educação Permanente e a promoção da leitura em 

contexto de educação formal de adultos 

Moderadora: Paula Guimarães (Presidente da 
APCEP/Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa) 
Convidada:  

• Andreia Brites – Sub-Comissária do 
Plano Nacional de Leitura 2027 

 
Objetivo da sessão: 
Discutir estratégias de promoção de leitura com 

leitores adultos com níveis médios de escolarização 

e com alguns hábitos de leitura, em contexto de 

educação formal de adultos, destacando o contributo 

dos formadores/mediadores de leitura. 

Participação online é sujeita a Inscrição: https://forms.gle/72zNMC2h3ai8xiwF9. 
 

8mai2023, 17h00 
Nunca é tarde para ler o mundo. 

Educação Permanente e envelhecimento ativo 
Moderadora: Maria José Vitorino 
(APCEP/Laredo Associação Cultural e 
Academia de Cultura de Vila Franca de Xira) 
Convidadas: 

• Isabel Marques – Plano Nacional de 
Leitura 2027 

• Paula Lopes – Ciências da 
Comunicação da Universidade 
Autónoma de Lisboa 
 

Objetivo da sessão: 
Discutir o desenvolvimento de projetos promotores 
de literacias de “ler e dar a ler o mundo” com os 
adultos seniores, no âmbito de uma educação 
permanente e de um envelhecimento ativo, promotor 
de autonomias, de diálogos intergeracionais e de 
cidadanias ativas e inclusivas. 

Participação online é sujeita a Inscrição: https://forms.gle/No8noiyibKamc4Lu9. 
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